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  .١٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
انتخـــــاب أعـــــضاء اللجنـــــة املعنيـــــة حبقـــــوق األشـــــخاص 

  )تابع( اإلعاقة ذوي
(CRPD/CSP/2010/2; CRPD/CSP/2010/CRP.1, and Add.1 and 2)  

سري الـــقتراع البـــاالقيـــام ر إىل املـــؤمتدعـــا : الـــرئيس  - ١
بانتخــاب ســتة أعــضاء للجنــة املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي  
اإلعاقــة ملــلء املقاعــد اجلديــدة النامجــة عــن زيــادة عــدد الــدول  
ــة عمــال     ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق األطــراف يف اتفاقي

  .  منها٣٤باملادة 
بنــاء علــى دعــوة الــرئيس، قامــت الــسيدة ســاندرالند     - ٢
) بنمــا(أليمــان ، والــسيد )اهلنــد(، والــسيد مــوراري  )كنــدا(

  .األصوات بفرز
  .سريالقتراع المت إجراء تصويت با  - ٣

  ٨٦      :عدد بطاقات االقتراع  
  ١      :البطاقات الباطلة  
  ٨٥    :عدد البطاقات الصحيحة  
  ٨٥       :عدد املمثلني املصوتني  
  ٤٣       :األغلبية املطلوبة  
  :ل عليهاعدد األصوات اليت مت احلصو  
  ٤٧   )هنغاريا(السيد غومبوس     
  ٤٥    )صربيا(السيد تاتيش     
  ٣٩  )اجلزائر(السيدة حاج صالح     
  ٣٩   )الدامنارك(السيد النغفاد     
  ٣٧  )غواتيماال(السيدة كوانغ تشانغ     
  ٣٥  )إكوادور(السيد توريس كوريه     

  ٣٢  )األرجنتني(السيد بوليت غوين     
  ٢٨ )لسلفادورا( ميالرا سكوالباالسيدة     
  ٢٧    )أوغندا(السيد بابو     
  ٢٦    )الفلبني(السيد بورسيل     
  ٢٦  )بريو(السيد هويرتا بريالتا     
  ٢٥    )ُعمان(السيد الرواحي     
  ٢٢  )جنوب أفريقيا(السيد موديل     
  ٢١    )غينيا(السيد ديوب     
  ١٧    )زامبيا(السيد مويوندا     
  ١٦  )العربية السعودية(السيد باري     
  ١١    )السودان(د خريي السي    

والــسيد تــاتيش ) هنغاريــا(إذ حــصل الــسيد غومبــوس   - ٤
ــربيا( ــا  ) صـ ــة، مت انتخاهبمـ ــة املطلوبـ  يف عـــضوينعلـــى األغلبيـ

  .اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
قـال إنـه ال يـزال هنـاك أربعـة شـواغر يـتعني               : الرئيس  - ٥

 علــى ثانيــة مقــصورةتــصويت ملؤهــا، ولــذلك ســتعقد جولــة  
املرشحني الثمانية الذين حصلوا على أكرب عدد من األصـوات          

غـري أن هنـاك مرشـحني       . وإن مل حيصلوا على األغلبية املطلوبة     
 -) الفلــبني(والــسيد بورســيل ) بــريو( الــسيد هويرتــا بريالتــا -

ــا      ــه فإهنمـ ــوات، وعليـ ــن األصـ ــساوٍ مـ ــدد متـ ــى عـ حـــصال علـ
يـة والنظـام الـداخلي،      ووفقا لالتفاق . متعادالن يف املركز الثامن   
ن  ِمــَمــنأخــرى لتحديــد  تــصويت ســوف يــتم عقــد جولــة    

املرشحني سـوف يـدرج يف القائمـة الـيت سـيتم اسـتخدامها يف               
  . ملء الشواغر األربعة املتبقية

بنــاء علــى دعــوة الــرئيس، قامــت الــسيدة ســاندرالند     - ٦
) بنمــا(، والــسيد أليمــان  )اهلنــد(، والــسيد مــوراري  )كنــدا(

  .اتاألصو بفرز
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  . سريالقتراع المت إجراء تصويت با  - ٧
  ٨٧      :عدد بطاقات االقتراع  
  ٢      :البطاقات الباطلة  
  ٨٥    :عدد البطاقات الصحيحة  
  ٨٥       :عدد املمثلني املصوتني  
  ٤٣       :األغلبية املطلوبة  
  :عدد األصوات اليت مت احلصول عليها  
  ٤٩    )الفلبني(السيد بورسيل     
  ٣٦  )بريو(التا السيد هويرتا بري    

علـــى األغلبيـــة ) الفلـــبني(إذ حـــصل الـــسيد بورســـيل   - ٨
ــة الـــيت ستـــستخدم النتخـــاب    ــه يف القائمـ املطلوبـــة، مت إدراجـ

  .األعضاء األربعة القادمني يف اللجنة
بنــاء علــى دعــوة الــرئيس، قامــت الــسيدة ســاندرالند     - ٩
) بنمــا(، والــسيد أليمــان  )اهلنــد(، والــسيد مــوراري  )كنــدا(

  . ألصواتا بفرز
  . سريالقتراع المت إجراء تصويت با  - ١٠

  ٨٧      :عدد بطاقات االقتراع  
  ٨٧    :عدد البطاقات الصحيحة  
  ٨٧       :عدد املمثلني املصوتني  
  ٤٤       :األغلبية املطلوبة  
  :عدد األصوات اليت مت احلصول عليها  
  ٥٠  ) الدامنارك(السيد النغفاد     
  ٤٧  )غواتيماال(السيدة كوانغ تشانغ     
  ٤٣  ) اجلزائر(السيدة حاج صالح     

  ٤٣  )األرجنتني(السيد بوليت غوين     
  ٤١ ) إكوادور(السيد توريس كوريه     
  ٣٨    ) أوغندا(السيد بابو     
  ٣٥   ) الفلبني(السيد بورسيل     
  ٢٨  )السلفادور(ميالرا  سكوالالسيدة با    

، والسيدة كوانـغ    )الدامنرك(إذ حصل السيد النغفات       - ١١
على األغلبية املطلوبة مت انتخاهبمـا عـضوين        ) غواتيماال(انغ  تش

  .يف اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ــرئيس  - ١٢ ــتعني   : الـ ــاغران يـ ــاك شـ ــزال هنـ ــه ال يـ ــال إنـ قـ

ثالثـــة تـــصويت ملؤمهـــا، ولـــذلك ســـوف يـــتم إجـــراء جولـــة  
مقــصورة علــى املرشــحني األربعــة الــذين حــصلوا علــى أعلــى   

  .ات وإن مل حيصلوا على األغلبية املطلوبةعدد من األصو
بنــاء علــى دعــوة الــرئيس، قامــت الــسيدة ســاندرالند     - ١٣

) بنمــا(، والــسيد أليمــان  )اهلنــد(، والــسيد مــوراري  )كنــدا(
  .األصوات بفرز
   .سريالقتراع المت إجراء تصويت با  - ١٤

  ٨١      :عدد بطاقات االقتراع  
  ٨١    :عدد البطاقات الصحيحة  
  ٨١       :ثلني املصوتنيعدد املم  
  ٤١       :األغلبية املطلوبة  
  :عدد األصوات اليت مت احلصول عليها  
  ٤٧  )اجلزائر(السيدة حاج صالح     
  ٤٠  )إكوادور(السيد توريس كوريه     
  ٣٧  )األرجنتني(السيد بوليت غوين     
  ٣٤    )أوغندا(السيد بابو     
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ــاج صـــالح    - ١٥ ــر(إذ حـــصلت الـــسيدة حـ علـــى ) اجلزائـ
  .ة املطلوبة، مت انتخاهبا عضوا يف اللجنةاألغلبي
قــال إنــه ال يــزال هنــاك شــاغر واحــد يــتعني : الــرئيس  - ١٦

رابعة مقصورة علـى    تصويت  ملؤه، ولذلك سيتم إجراء جولة      
املرشحني اللذين حصال على أعلى عدد من األصـوات وإن مل           

  .حيصال على األغلبية املطلوبة
  .يمت إجراء تصويت باالقتراع السر  - ١٧
ــوزا   - ١٨ ــسيد موهوم ــدا (ال ــا لفهمــه   ): أوغن ــه وفق ــال إن ق

 بعـد إجـراء ثالثـة اقتراعـات غـري حامسـة             فإنـه للنظام الداخلي،   
، صورة علــى مــن حــصل علــى أكــرب عــدد مــن األصــوات ومقــ

ومبــا أنــه مت للتــو إجــراء  . التــصويت ألي مرشــح مؤهــلميكــن 
يـع   الرابع، كان يتعني أن يكـون مفتوحـا جلم         املقصوراالقتراع  
توضـيح يف   وقـال إنـه يـود احلـصول علـى شـرح أو        . املرشحني
  .هذا الصدد

قــال إن ): مكتــب الــشؤون القانونيــة   (الــسيد باليــه   - ١٩
التصويت الـذي جـرى للتـو هـو االقتـراع الرابـع ملـلء املقاعـد                 
اجلديــدة يف اللجنــة الــيت جنمــت عــن زيــادة يف عــدد الــدول        

 الثالـث   املقـصور اع   االقتـر   جمـرد  األطراف يف االتفاقيـة، ولكنـه     
ذا كانـت   وإ. منذ فـتح بـاب االقتـراع األول جلميـع املرشـحني           

 اجلولـة القادمـة مفتوحـة       هذه اجلولة غري حامسة فسوف تكـون      
  .جلميع املرشحني

هــذه املــسألة مــن ه مت حــل قــال إنــه يعتــرب أنــ: الــرئيس  - ٢٠
  .خالل هذا الشرح

ه قال إنه حبـسب إحـصائ     ): أوغندا (السيد موهوموزا   - ٢١
لعدد االقتراعات فإن االقتراع احلايل جيـب أن يكـون االقتـراع        

 الرابع ألن مرشح بلده حصل بالفعل على أربع نتـائج       املقصور
ــة، واحــد  ــة مفتوحــة، و  ةخمتلف ــد جول ــها بع ــثالث  من ــائج ال  النت

 فـإن مـن املنطقـي أن        ،وعليـه . مقـصورة  بعد جـوالت     األخرى
  .نييكون االقتراع احلايل مفتوحا جلميع املرشح

ــرئيس  - ٢٢ تــب قــال إن التفــسري الــذي قدمــه ممثــل مك  : ال
ن االنتخابـات متـت بطريقـة       الشؤون القانونية كـان واضـحا وإ      

ومــع ذلــك، فإنــه . نزيهــة ودميقراطيــة، عمــال بالنظــام الــداخلي
ه ميكن تفـسري    يضع يف االعتبار تعليقات ممثل أوغندا، ويأمل أن       

  .العملية بوضوح أكرب يف املستقبل
قال إنه مل يكـن يعتـرض       ): أوغندا (سيد موهوموزا ال  - ٢٣

على نتائج االنتخاب، ولكن علـى عـدد املـرات الـيت تقـدم هبـا                
ه ميكـن وصـف     أنـ يف  وقال إنه يشك    . مرشح بلده لالنتخابات  

  .التصويت احلايل بأنه دميقراطي
  .مت إعالن نتائج االقتراع السري  - ٢٤

  ٨٦      :عدد بطاقات االقتراع  
  ٨٦    :الصحيحةعدد البطاقات   
  ٣      : عن التصويتاملمتنعون  
  ٨٦       :عدد املمثلني املصوتني  
  ٤٤       :األغلبية املطلوبة  
  :عدد األصوات اليت مت احلصول عليها  
  ٤٩  )إكوادور(السيد توريس كوريه     
  ٣٤  )األرجنتني(السيد بوليت غوين     

علـــى ) إكــوادور (إذ حــصل الــسيد تــوريس كوريــه       - ٢٥
وبــة، مت انتخابــه عــضوا يف اللجنــة املعنيــة حبقــوق  األغلبيــة املطل

  .األشخاص املعوقني
ــرئيس  - ٢٦ ــة    : الـ ــحني التاليـ ــاب املرشـ ــه مت انتخـ ــن أنـ أعلـ

أمســــاؤهم أعــــضاء يف اللجنــــة املعنيــــة حبقــــوق األشــــخاص      
، الــسيد كــيم هيونــغ   )أملانيــا( الــسيدة ديغينــر  :اإلعاقــة ذوي

، )تـــونس(، الـــسيد بـــني اللوهـــوم )مجهوريـــة كوريـــا(شـــيك 
، الـــسيد )أســـتراليا(، الـــسيد ماكـــالوم )كينيـــا(الـــسيدة ماينـــا 

، الــسيدة )هنغاريــا(، الــسيد غومبــوس  )املكــسيك(إســبينوزا 
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، الــسيدة )الــدامنارك(، الــسيد النغفــاد )اجلزائــر(حــاج صــالح 
ــشانغ   ــغ ت ــاتيش  )غواتيمــاال(كوان ــسيد ت ــسيد ) صــربيا(، ال وال
  ).إكوادور(توريس كوريه 

 مـن   ٣٤ من املـادة     ٩لقرعة، وفقا للفقرة    قرر املؤمتر با    - ٢٧
ــسيد غومبــوس     ــرة خدمــة ال ــة أن تكــون فت ــا(االتفاقي ، )هنغاري

، والـــسيدة كوانـــغ تـــشانغ )اجلزائـــر(والـــسيدة حـــاج صـــالح 
  . نيسنت) غواتيماال(

  .٥٠/١٨رفعت اجللسة الساعة   
  


